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RESUMO

Esse trabalho tem o objetivo de apresentar as possibilidades que o

Geoprocessamento oferece na produção de material didático para o ensino de Geografia,

bem como da utilização desse materia. Essa reflexão foi elaborada a partir da produção de

material cartográfico para Atlas do município de Virgem da Lapa (MG). Os resultados são

diversos mapas do município incluindo modelo digital de terreno, além do mapa

hipsométrico e de declividades. Como vantagens da utilização de ferramentas de

geoprocessamento na produção do material didático citam-se a existência de diversas

camadas ou níveis de informação, a diversidade de cores, estilos de linhas, espessuras e

símbolos que enriquecem o produto e agilizam o trabalho. Soma-se também a facilidade na

etapa de edição e finalização do produto e a possibilidade de atualização constante das

informações mapeadas.
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1.INTRODUÇÃO

As recentes inovações tecnológicas atingem todos os aspectos da vida do homem

contemporâneo. As novas possibilidades de comunicação demandam uma dinâmica de

tempo e espaço que ultrapassam fronteiras. Neste contexto, a imagem tem feito parte do

nosso cotidiano como uma das ferramentas mais importantes da comunicação. O

processo de globalização, aliado e impulsionado pela revolução técnico-científica,

disponibilizou um arsenal de produtos que permitem a aquisição de representações

cartográficas cada vez mais aprimoradas em técnica e exatidão.

A Geografia, ciência que trabalha com o espaço, oferece ao ser humano a

possibilidade de um planejamento de suas intervenções na natureza e assim minimizar a

degradação ambiental. Esse conhecimento, aliado aos instrumentos de gestão

disponíveis, permite explorar e dominar esse espaço de acordo com interesses

individuais e coletivos.

Nesse sentido, a cartografia tem um papel fundamental no ensino de Geografia,

ou seja, um indivíduo, quando “cartograficamente” informado, é capaz de interpretar

mapas e outras representações geográficas. É capaz de buscar contato com novos

instrumentos e tecnologias para adquirir, processar e expor informações sob uma

perspectiva espacial, habilidade inerente aos dias atuais.

Na interface de Geografia e Cartografia, o Projeto Atlas Escolares Municipais1

apresentam um material alternativo para as aulas de Geografia do Ensino Fundamental.

Os Atlas Escolares são organizados em pranchas2 que abordam temáticas relacionadas

ao município, onde são trabalhados os conceitos geográficos básicos. Apresenta uma

proposta construtivista, que parte do princípio de que o aluno aprende fazendo. O Atlas

Escolar oferece várias atividades onde o aluno é convidado a observar, analisar e

interpretar o espaço geográfico. O atlas é confeccionado após o levantamento de dados

                                                
1 O projeto "Atlas Escolares Municipais", do Programa Pólo Jequitinhonha,  é coordenado pela professora
Dra. Janine Gisèle Le Sann, do Instituto de Geociëncias da UFMG. Participei deste projeto através de
uma pesquisa de iniciação científica. Atualmente, continuo trabalhando nesse na parte de digitalização de
mapas do Atlas de Virgem da Lapa e no acompanhamento da elaboração de Atlas pela equipes locais, no
Médio Vale do Jequitinhonha. Participo também da elaboração do Atlas Escolar do Município de Carlos
Chagas.
2 Uma prancha é o conjunto de duas páginas do Atlas que trabalha determinado tema.
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relevantes, característicos do município que são organizados de maneira lógica,

adaptando-se ao nível de aprendizagem das crianças.

2.OBJETIVOS

•  Apresentar as possibilidades que o Geoprocessamento oferece na produção de

material didático para o ensino de Geografia, bem como de utilização desse

material.

•  Produzir material cartográfico para Atlas escolar através da elaboração de mapas

temáticos do município de Virgem da Lapa, utilizando SIG.

3.JUSTIFICATIVA

 O uso de novas tecnologias no ensino constitui uma importante demanda dos

programas oficiais de educação. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s, 1999)

apresentam as diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental e médio. Esse

documento aponta, como uma das tarefas do ensino fundamental, a utilização pelos

alunos de “diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e

construir conhecimentos”. Os PCN´s afirmam que

“A Geografia trabalha com imagens, recorre a diferentes
linguagens na busca de informações e como forma de expressar suas
interpretações, hipóteses e conceitos. Pede uma cartografia conceitual,
apoiada em fusão de múltiplos tempos e em linguagem específica, que
faça da localização e da espacialização uma referência da leitura das
paisagens e seus movimentos”.(PCN´s, 1999)

Uma das maiores dificuldades apresentadas atualmente na utilização da mídia

eletrônica é a adaptação dos conteúdos à linguagem dos meios, ou seja, obter softwares

educativos adequados ao ensino informatizado e aos estudantes que o utilizarão.

Portanto, a proposta desse trabalho é elaborar material cartográfico utilizando

ferramentas de Geoprocessamento e apresentar as vantagens da utilização destas

ferramentas na produção de material didático.
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O presente trabalho aborda o tema Cartografia e SIG na produção de material

didático para o ensino de Geografia. Enfoca a produção de material didático para

crianças estudantes do segundo ciclo do Ensino Fundamental (3ª e 4ª séries).

Inicialmente aborda-se a relação entre o ensino de Geografia e os Sistemas de

Informação Geográfica (SIG), passando pela apresentação de exemplos de uso de SIG´s

no ensino. Em seguida, são descritos os procedimentos metodológicos realizados na

elaboração deste trabalho. Apresenta-se a análise e discussão dos resultados e por fim,

as considerações finais e recomendações do trabalho.
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4. O ENSINO DE GEOGRAFIA E OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

4.1 O ENSINO DE GEOGRAFIA

O ensino de Geografia objetiva um “trabalho pedagógico que visa a ampliação

das capacidades dos alunos, do ensino fundamental, de observar, conhecer, explicar,

comparar e representar as características do lugar em que vivem e de diferentes

paisagens e espaços geográficos” (PCN’s, 2000).

Além disso, a Geografia oferece ao educando um saber estratégico que permite

pensar o espaço e agir sobre ele. Isso requer uma noção prévia dos elementos

topográficos e consequentemente das formas do relevo da superfície terrestre. De fato, o

conhecimento do modelado de um território, em especial das suas características

fisiográficas, é essencial na definição de áreas susceptíveis à utilização antrópica, assim

como, na identificação dos condicionantes naturais, principalmente se tratando de

planejamento territorial.

No ensino de Geografia, a Cartografia, pode auxiliar o desenvolvimento de

habilidades tais como leitura, análise e interpretação do espaço, pois,

“...possibilita ao aluno entender a distribuição espacial das
relações entre sociedade e natureza, ao mesmo tempo em que se
apropria de uma técnica imprescindível para desenvolver habilidades de
representar, compreender e interpretar o espaço geográfico.” PNLD3,
1999.

As atividades cartográficas promovem o desenvolvimento de esquemas mentais

que auxiliam na aprendizagem e autonomia intelectual do aluno reafirmando a

importância de se aliar essas atividades com novas possibilidades de interação

oferecidas pelas inovações tecnológicas.

Imprescindível no ensino de Geografia e auxiliar no ensino de outras disciplinas,

a Cartografia na escola contempla, inclusive a viabilidade do conhecimento e a

utilização de novas tecnologias.

                                                
3 Programa Nacional do Livro Didático – MEC, 1999.
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4.2 OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)

Define-se Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como

“um sistema com capacidade para aquisição, armazenamento,
tratamento, integração, processamento, recuperação, transformação,
manipulação, modelagem, atualização, análise e exibição de
informações digitais georreferenciadas, topologicamente estruturadas
associadas ou não a um banco de dados alfanuméricos”. (ROCHA,
2000)

É considerado como um conjunto com quatro partes básicas: hardware, software,

dados e operador humano. O hardware é composto por um computador com capacidade

de processamento e de armazenamento. O software, um conjunto de operações e

procedimentos que podem ser aplicados a determinado problema. Os dados geográficos

são atributos alfa-numéricos computadorizados, de variados formatos. O operador

humano é o indivíduo que irá interagir com os elementos referidos tendo em vista a

resolução ou esclarecimento de determinada questão.

Um elemento fundamental de um Sistema de Informação Geográfica é o

componente alfa-numérico ou descritivo dos elementos geográficos. Este componente

constitui a base de dados do Sistema de Informação Geográfica.

Outro elemento básico da operacionalidade de um SIG é a representação digital

geométrica dos elementos geográficos. As representações geométricas podem ser

construídas em função de três unidades básicas: pontos que se podem conectar

formando linhas; linhas que podem ser ligadas formando polígonos. Existem duas

abordagens clássicas para lidar com as representações geométricas digitais: Vetor,

baseado em pontos, linhas e áreas; e Raster baseada em células de formato regular.

a a a a a a a c c c c c c c
a a a a a a c c c c c c c c
a a a a a a a b c c c c c c
b b b b b b b b e c c c c c
b b b b b b b e e e e c c c 
b b b b b e e e e e e e e e    

           Figura1: Estrutura vetorial                                   Figura 2: Estrutura raster ou matricial



6

4.3 O SIG E AS NOVAS TECNOLOGIAS

Apesar do crescimento da degradação ambiental na superfície terrestre, é fato

que novos métodos de avaliação e planejamento têm produzido benefícios ao

gerenciamento dos recursos naturais, como é o caso da integração entre cartografia

digital, sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas. Essa tríade

fornece meios para se obter, armazenar e manipular grandes quantidades de dados

geocodificados permitindo sua visualização e análise. Sua eficiência na apresentação de

informações temáticas a coloca com um forte potencial didático-pedagógico, uma vez

que permite a interação do usuário. Ao interagir com o sistema, o aluno sente-se

motivado e instigado a manipular as informações, refletindo e buscando soluções para

os desafios colocados.

Os SIG´s são um bom exemplo de uma ferramenta de análise espacial aplicada à

Geografia, dadas às múltiplas possibilidades de análise dos dados georreferenciados.

Conceitos como autocorrelação espacial, buffering (áreas de influência) ou overlay

(sobreposição de diferentes coberturas geográficas, criando novas coberturas) são

operações características dos SIG e elementares para a Geografia. Com tantas

interrelações, os SIG´s tornam-se indispensáveis ao ensino de Geografia e de outras

disciplinas, gerando vantagens no abrangente e transdisciplinar processo educativo.

Muito mais que aspectos meramente técnicos, SILVA & PAINHO (1996)

apontam que os SIG´s quando utilizados no ensino de Geografia, oferecem vantagens

no processo ensino/aprendizagem, tais como:

- Permitem ao aluno fazer análises, correlações e sínteses
contando com a praticidade e rapidez que o sistema disponibiliza na
manipulação de grande quantidade de informação.

- Colocam alunos e professores em constante contato e
manipulação de arquivos, bases de dados, multimídia e integração de
outros tipos de tecnologias tais como o sensoriamento remoto.

-  Proporcionam participação no processo de aquisição de dados,
armazenamento, análise e representação da informação, dados que
constituem uma ferramenta de aprendizagem para descoberta e
experiência pessoal.”

- Contribuem para o desenvolvimento de um raciocínio analítico,
sintético e lógico-matemático na medida em que o usuário procura novas
possibilidades de resposta, analisando e sintetizando informação de
acordo com os problemas apresentados. (SILVA & PAINHO,1996)
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Ao relacionar o espaço e seus atributos físicos ou sócio-econômicos, os SIG´s

permitem a análise de relações dinâmicas diversificadas, além de representá-las a partir

de mapas temáticos.

Recentes pesquisas apontam que os recursos de multimídia4, quando utilizados

no ensino constituem mais que um modo sofisticado de ensinar, são também eficientes.

Estes recursos atraem a atenção dos alunos e possibilitam melhorias no raciocínio e no

aprendizado. Além do mais, as novas tecnologias quando utilizadas para o estudo de

outros temas, além da Cartografia, possibilitam aos alunos uma apreensão sistêmica do

assunto, favorecendo a análise do meio ambiente como um todo, considerando não

apenas um único aspecto, mas à multiplicidade de aspectos existentes.

Além de criarem desafios educacionais, científicos e culturais, as novas

tecnologias estão possibilitando o desenvolvimento de um indivíduo diferente quanto a

seus hábitos, percepção, atitudes, gostos e processos mentais, ou seja, uma nova cultura,

apoiada nos recursos audiovisuais. Esta nova cultura no mundo da educação pressupõe

mudanças de comportamento, concepções e método de ensino. É preciso repensar os

instrumentos de ensino para que, integrando a educação global do indivíduo,

possibilitem sua participação como cidadão consciente das questões que envolvem seu

espaço.

                                                
4 Para  PETERSON apud MENEGUETE ( 2001) multimídia “é a combinação de textos, gráficos, sons e
vídeos com o objetivo de melhorar a comunicação”.
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5. EXEMPLOS DE SIG APLICADOS AO ENSINO DE GEOGRAFIA

No I Simpósio sobre Investigação e Desenvolvimento de Software Educativo,

realizado em Portugal, em 1996, foi apresentado trabalho de SILVA e PAINHO (1996),

intitulado “Utilizando SIG no Ensino da Geografia no nível básico e secundário”. No

trabalho, que discute as potenciais aplicações dos Sistemas de Informação Geográfica

(SIG) no ensino da Geografia, são abordados os conceitos de SIG, as vantagens da sua

adaptação ao ensino da Geografia e a sua natural integração nos currículos de Geografia

dos variados níveis de Ensino. São apresentados exemplos de possíveis adaptações

utilizando o software Arcview e os dados de Atlas Digital.

O Atlas Escolar do Quebec5, Canadá, (em fase de elaboração) tem uma proposta

inovadora em termos de Atlas escolares eletrônicos: ser um instrumento interativo que

auxilie diretamente no processo de ensino-aprendizagem. O protótipo do Atlas Escolar

do Quebec apresenta uma arquitetura centrada na criança que possibilita ao estudante a

construção de conhecimentos através de experiências próprias com os meios colocados

à sua disposição. Está estruturado em quatro diferentes níveis de dificuldades, de acordo

com o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Utilizando recursos de multimídia, o

Atlas apresenta uma coleção de mapas e banco de dados para os quatro níveis.

Apresenta verbetes cartográficos, com definições apropriadas a cada nível

exemplificadas através de texto, gráfico, mapa ou ilustração, além de contar com

hiperlinks que permitem navegar no Atlas ou em assuntos correlatos. No

desenvolvimento do protótipo do Atlas Escolar foram utilizados os softwares

Macromedia’s, Flash, Freehand (Gráficos) e Access.

No Brasil, os esforços de pesquisadores em trabalhos ligados à cartografia

escolar aparecem a partir do final da década de 70. O trabalho de OLIVEIRA (1977)

denominado “Estudo Metodológico e Cognitivo do Mapa” contribuiu efetivamente, não

só para a evolução da metodologia do mapa como também continua estimulando

discussões entre pesquisadores desta área. Estas discussões giram em torno dos

                                                
5 O Atlas Escolar do Quebec é um trabalho realizado pela UQAM (Université du Québec á Montreal) e
tem a participação da UFMG. O protótipo está disponível através do site
www.atlasduquebec.qc.ca/scolaire
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problemas didáticos da iniciação cartográfica e mostram a necessidade de interação

entre diversos especialistas, na busca de melhores alternativas que beneficiem o

conhecimento sobre o espaço geográfico.

Encontra-se também disponível o Atlas Geográfico do Brasil que utilizou

técnicas de Geoprocessamento no desenvolvimento de CD-ROM multimídia com fins

didáticos. É um projeto pioneiro que foi lançado em 2000, numa parceria entre a

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e o Instituto Nacional

de Pesquisas Espaciais – INPE. Segundo seus realizadores, foi projetado de maneira a

atender as principais demandas dos currículos escolares de 1º e 2º graus, de uma forma

didática e atrativa. Apesar do público alvo ser de estudantes na faixa etária de 9 a 15

anos, o Atlas possui informações para atender pesquisas de interesse geral.

Exemplo de interação entre SIG e Atlas Eletrônico é o Projeto Costa do

Descobrimento, que apresenta dados de geologia, levantamento de recursos minerais e

naturais da zona costeira, com a interposição de dados atualizados de infra-estrutura, de

vegetação e de unidades de conservação. Para possibilitar que toda a informação do

projeto seja passível de visualização e consulta, sem que seja necessário dispor de um

software SIG especializado, foi desenvolvido um aplicativo independente (stand alone)

de visualização de projetos em SIG, denominado Atlas Digital. Para o Projeto Costa do

Descobrimento, o Atlas Digital foi programado para exibir mapas pré-compostos. Com

ele, é possível navegar nos diversos temas integrados no projeto, que foram agrupados

em mapas. Para a realização do trabalho utilizaram-se diversos softwares especializados

de suporte, tais como: Arcview da ESRI (SIG), Microstation da Bentley (CAD),

Reprographics da Bentley (Vetorização), Geocoordinator da Bentley (Registro de

imagens), Microsoft Access (SGDB), ER Mapper (PDI), MapObjects da ESRI (POO).

 Nos Anais do IV Colóquio de Cartografia para Escolares, ocorrido em Maringá,

Paraná em 2001, último evento brasileiro do grupo de pesquisa em Cartografia Escolar,

é possível notar que é ainda incipiente a utilização de SIG no processo de ensino. A

maioria dos trabalhos refere-se ao uso de componentes de SIG tais como imagens de

satélite entre outros.
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Nesse evento, foi apresentado trabalho por MACAGNAN (2001) intitulado

“Introduzindo Sistemas de Informações Geográficas na escola” que propõe a utilização

de pacotes da MICROSOFT, pacotes específicos de SIG como IDRISI, Arcview e

alguns programas de uso liberado (sem custo) como ARCExplorer e MapMakerPro. A

pesquisa constatou que crianças aprendem a dominar a informática mais rapidamente

que adultos. Aponta aspectos positivos do uso de SIG nas escolas tais como:

desenvolvimento do raciocínio, da capacidade de relacionar fenômenos isolados a um

contexto mais amplo, da capacidade de trabalhar em grupo, coletar e analisar

informações sobre a realidade social e ambiental, criatividade e iniciativa logicamente

organizadas, aprimoramento da estética e capacidade de encontrar soluções e propor

alternativas.

CAZETTA (2001), em trabalho também apresentado nesse evento, enfoca o uso

de fotografias aéreas verticais no ensino formal de Geografia para escolares. O objetivo

principal do trabalho foi avaliar, por meio de fotografias aéreas verticais, como alunos

do terceiro ciclo (6ª série) do Ensino Fundamental constróem o conceito de uso do

território (base material sobre a qual a sociedade produz a sua história) e expansão

urbana (ligada a dois pólos: um que é territorial/extensivo e outro que é funcional). A

autora concluiu que é necessário aos alunos o desenvolvimento de habilidades como:

observação, seleção e comparação, pois, as fotografias aéreas verticais exigem "chaves

de interpretação".  A necessidade de uma utilização mais efetiva das novas tecnologias

disponíveis vem sendo contemplada através de trabalhos como o de SOARES (1999)

que aborda a iniciação cartográfica por meio de fotografias aéreas e imagens de satélite.

Essa autora também constatou que a alfabetização cartográfica, ou seja, iniciação à

leitura e interpretação de representações gráficas, é imprescindível para o trabalho com

novas tecnologias como sensoriamento remoto, por exemplo.

Em trabalho intitulado “Atlas Interativo do Pontal do Paranapanema”, realizado

por MENEGUETTE (2001), a autora cita os Atlas eletrônicos como grande empregador

de recursos de multimídia e relata as vantagens deste em relação aos Atlas em formato

convencional. Para a autora, a versão eletrônica dos Atlas incorpora funcionalidades que

não eram possíveis em formato convencional. Além disso, os Atlas eletrônicos

apresentam vantagens em relação aos Atlas em formato tradicional tais como
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atualização das informações e recursos de multimídia (animação e som) que permitem

interatividade com o usuário.

Segundo SIEKIERSKA apud MENEGUETE (2001), freqüentemente, os Atlas

eletrônicos têm sido considerados como Sistemas de Informações Geográficas.

Entretanto, os Atlas eletrônicos diferem de um SIG típico pelo fato de que o SIG

incorpora funções cartográficas necessárias para a criação e uso de mapas eletrônicos,

ao passo que os Atlas apresentam conjuntos de mapas eletrônicos prontos para serem

exibidos. Além dessas diferenças apontadas, há que se ressaltar que ambos, SIG e Atlas

Eletrônico, diferem principalmente em relação ao objetivo a que se destinam. O objetivo

principal do SIG é processar um dado georreferecenciado, enquanto o Atlas, abordando

uma realidade, procura explorar a representação gráfica dessa realidade através de

mapas e gráficos.
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6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

6.1 ÁREA DE ESTUDO

  O primeiro procedimento foi a escolha do município a ser mapeado. Como

membro integrante do Projeto Pólo Jequitinhonha, optou-se por trabalhar com o

município de Virgem da Lapa para o qual está sendo elaborado o Atlas Escolar

Municipal. O município localiza-se no nordeste de Minas Gerais, na região do médio

vale do Rio Jequitinhonha. Virgem da Lapa pertence à microrregião de Araçuaí e

localiza-se numa região cujo relevo é formado por elevações, chapadas e vales. A figura

3 ilustra a localização do município no estado.

BELO HORIZONTE

VIRGEM DA LAPA

16°48’

42°20’

Figura 3: Localização do município de Virgem da Lapa no estado de Minas Gerais

6.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica aqui realizada diz respeito à modelagem digital de

terreno, enquanto forma comum de representação de características físicas de uma

superfície em SIG. Aspectos da Cartografia temática e da Semiologia Gráfica também

foram contemplados nesse item do trabalho.
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6.2.1 A modelagem digital de terreno

Modelo Digital de Terreno (MDT) é definido por MACHADO (1999) como

sendo “qualquer forma contínua de representação das variações do relevo no espaço,

armazenada em formato digital para uso em computadores”.  Segundo a autora, esta é

a forma adequada de representação do relevo em um SIG porque

“é uma solução numérica eficiente no sentido de permitir o
armazenamento de dados de altimetria e geração de mapas topográficos,
perfis e seções, visualização tridimensional do terreno, simulação de
projetos de movimentação de terra, elaboração de mapas de declividade
e exposição solar, cálculo da direção e volume acumulado dos fluxos de
águas superficiais”. (MACHADO, 1999)

 Segundo MADUREIRA CRUZ E PINA apud ROCHA (2001), os modelos

digitais de terreno são utilizados para se obter informações relevantes sobre a superfície,

sem a necessidade de trabalhar diretamente nela. Tais informações podem ser de caráter

qualitativo como visualização do terreno ou quantitativo como cálculo de áreas,

volumes, entre outros.

A modelagem digital de terreno constitui-se de três etapas: aquisição de dados,

edição de dados e geração do modelo digital de terreno. A etapa de aquisição de dados

pode ser realizada de diversas formas. Através da restituição de dados de sensoriamento

remoto é possível, pela superposição das imagens e sua restituição digital gerar um

Modelo Digital de Terreno. O levantamento de dados direto no campo é outra

possibilidade na qual utiliza-se equipamentos topográficos como Estações Totais,

Níveis Digitais e sistemas de GPS. Por fim, quando os dados primários não estão

disponíveis e tendo-se o seu subproduto (mapas com curvas de nível), realiza-se a

digitalização para aquisição dos dados.

A etapa de edição de dados consiste na preparação e tratamento dos dados

coletados. Para ROCHA (2000) “a preparação dos arquivos depende do formato de

entrada do software que está sendo utilizado”. Para dados digitalizados e

fotogramétricos convertem-se os dados de contornos ou de grelhas de pontos em pontos

do Modelo Digital de Terreno.  Para dados levantados em campo, é possível lançar
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esses dados via teclado. O tratamento de dados implica em eliminar pontos levantados

errados ou acrescentar pontos onde houver falhas para geração de modelos precisos.

A terceira e última etapa consiste na criação do modelo, propriamente dita.

Segundo CINTRA apud ROCHA (2000), os programas de geração são agrupados em

torno de duas concepções: modelos que utilizam superfícies (equações analíticas,

polinômios, séries de Fourier, splines) e modelos que utilizam rede ou grade de pontos

(malha quadrada, retangular e triangular), sendo este último o modelo mais utilizado

pelos SIG´s na implementação do MDT.

Os modelos que utilizam grades de pontos trabalham com redes ou grades de

pontos que podem coincidir ou não com os pontos fornecidos. Estas redes podem ser

triangulares, quadradas, retangulares, hexagonais, etc. Os modelos que trabalham com

grades regulares e triangulares são os mais representativos, sendo, portanto, mais

utilizados.

         Figura 4: Detalhe da malha regular                     Figura 5: Detalhe da malha triangular

Segundo ROCHA e MOURA (2001), grades regulares são “representações

matriciais onde cada elemento se encontra associado a um valor numérico”. Para os

autores esta estrutura apresenta vantagens no cálculo e no desenho de perfis e seções,

nos quais os valores são associados às linhas e colunas. Nas grades triangulares segue-se

o mesmo esquema de quando o desenho é feito manualmente: unem-se os pontos de

maneira a formar uma triangulação de modo que não haja cruzamento de linhas.
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MACHADO (1999) afirma que “essa premissa não impede que haja várias

maneiras de se construir a rede de triângulos, variando a forma e dimensão dos

triângulos”. A rede que mais se adapta à modelagem da superfície é aquela na qual a

distância entre dois vértices é a menor possível. Vários algoritmos levam a esta

triangulação otimizada, sendo o mais conhecido o baseado no método de triangulação

de Delaunay. A tabela 1 apresenta a comparação entre as grades regulares e grades

triangulares para MDT.

TABELA 1 - Comparação entre as grades regulares e grades triangulares para MDT.

Grade triangular Grade regular
Vantagens - melhor representação de relevo

complexo
- incorporação de restrições como
linhas de crista, talvegue, platôs

- facilita o manuseio e conversão
- adequada para geofísica e
visualização 3D

Problemas - complexidade de manuseio
- inadequada para visualização 3D

- representação relevo complexo
- cálculo de declividade

Fonte: CAMARA e MEDEIROS (1996) apud ROCHA (2001).

A modelagem digital de terreno no ensino

A representação do relevo é um tema de pesquisa amplo, por ser o modelado da

paisagem importante para a interpretação dos fenômenos geográficos. No entanto,

representar o relevo nos mapas se torna uma tarefa difícil devido à transposição da

forma tridimensional "da realidade" para a forma bidimensional no papel. Em mapas, a

topografia é habitualmente representada com a utilização de curvas de nível que

indicam as diferentes altitudes do terreno. O modelo digital de terreno permite

visualizar aspectos do relevo em diferentes ângulos e perspectivas. O modelo pode ser

utilizado juntamente com fotografias aéreas ou imagens de satélite visando acrescentar

maior realismo e facilitar o aprendizado. Através do modelo digital é possível elaborar

outros mapas como, por exemplo,  os de declividade e altimetria.

A representação tridimensional do relevo, característica do modelo digital de

terreno, possibilita a visualização, em escala reduzida, dos aspectos da paisagem

geográfica, permitindo análises mais profundas e complexas dessa paisagem. O modelo

digital permite também a visualização em diversos ângulos o que facilita a observação

do espaço geográfico. O MDT facilita a visualização e o entendimento da transposição

da forma tridimensional "da realidade" para a forma bidimensional no papel.
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6.2.2 A Cartografia Temática

MARTINELLI (1990) apresenta dois ramos da Cartografia, a saber, a

Cartografia Topográfica e a Cartografia Temática. A primeira trabalha com os detalhes

planialtimétricos, abrangendo a construção de documentos cartográficos incluindo os

aspectos naturais e artificiais de uma área. A segunda aborda a representação de temas

ligados várias áreas do conhecimento.

Os produtos resultantes dessas duas áreas são as cartas básicas e os mapas

temáticos. As cartas básicas são de uso geral, de orientação e localização, além de

servirem como base para a localização acurada de informações temáticas. Incluem os

mapas topográficos, geológicos, pedológicos, hidrográficos e todo documento cujo

objetivo é simplesmente listar o que existe num lugar. A figura 6 apresenta um exemplo

de carta topográfica.

Figura 6: Carta topográfica (parcial) da região de Ibirité (IBGE, escala original de 1:100.000)

Os mapas temáticos, por sua vez, têm o objetivo específico de mostrar o

comportamento espacial de um tema ou fenômeno geográfico. Exemplos de mapas

temáticos incluem mapas de população, de distribuição, de renda, entre outros. A figura

7 mostra um exemplo de mapa temático.
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Figura 7: Mapa temático da Taxa de Mortalidade Infantil, Brasil, 1991.

A diferença entre as cartas básicas e os mapas temáticos é a seguinte: as cartas

básicas (topográfica) são essencialmente descritivas e geométricas enquanto o mapa

temático é analítico e explicativo.

A cartografia pode ser considerada uma linguagem, pois exprime, através de

símbolos, um pensamento e uma necessidade de comunicar-se. A mensagem

comunicada através de um mapa deve ser de fácil visualização, entendimento,

interpretação e memorização. Para alcançar esses objetivos, deve-se utilizar uma

linguagem apropriada capaz de responder aos seguintes critérios de comunicação:

“ ser visual concordando com as regras de percepção visual, definidas

pela Psicologia experimental e Psicofísica, para ser espontaneamente

interpretada visualmente.

ser universal transcendendo barreiras culturais e sociais (..)

ser gráfica para poder produzir mapas facilmente comparados a outros,

ou serem incluídos num Atlas. O mapa deve ser facilmente reproduzido,

ampliado, reduzido e transmitido”. (MAILLARD, 2000)
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A quantidade e o tipo de informações a serem representados em um mapa devem

estar de acordo com seu objetivo. Assim, para mapas com objetivos educacionais

indica-se redução no número de elementos e isolamento do fenômeno interesse, além de

um estilo simplificado, ressaltando os aspectos marcantes da paisagem. Generalização,

desenho nítido e o colorido caracterizam a cartografia para o ensino, além de se levar

em conta o nível de ensino a que se destina.

6.2.3 A Semiologia Gráfica

Segundo MARTINELLI (1990), observa-se atualmente uma grande produção de

mapas temáticos. O estudo aprofundado de uma representação eficaz da informação

através do mapa ganhou novos rumos com a utilização da Teoria da Semiologia Gráfica.

Com essa teoria o mapa deixa de ser concebido como um código baseado em um

sistema de convenções internacionais para entrar no domínio do sistema semiológico

monossêmico da informação, baseado no raciocínio lógico.

A Semiologia Gráfica, proposta por Jacques Bertin (1967)6, apresenta princípios

para a construção de gráficos e mapas obedecendo a regras específicas de percepção

visual. Contempla o estudo da construção de representações gráficas  e do tratamento

gráfico dos dados de uma informação. Quando enfoca a dimensão perceptiva, essa

proposta inaugura um novo momento na Cartografia Tradicional até então baseada em

convenções internacionais.

Os princípios dessa teoria apresentam uma nova proposta de aquisição de

conhecimento e representação do espaço. Assim,

“  ... surge a semiologia gráfica, sob seus múltiplos aspectos,
como método pedagógico barato ao alcance de todos e tão eficiente e
divertido quanto os desenhos animados exibidos nos vídeos, ou quanto
apertar botões nos mini-computadores” (BERTIN & GIMENO, 1982)

Os procedimentos de manipulação dos dados e tratamento gráfico da informação

oferecem aos alunos e professores a oportunidade de construírem, em conjunto, os

                                                
6 BERTIN, Jacques. Sémiologie Graphique. Paris. Mouton. 1967.
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documentos gráficos de forma lúdica e interativa. Essas vantagens são apontadas por

BERTIN E GIMENO (1982):

“Os métodos gráficos permitem conduzir crianças e professores a
descobrir eles mesmos, as bases da semiologia gráfica, aplica-las à
Cartografia, definir os elementos de apreciação de cada desenho,
descobrir as diferentes utilidades do mapa e fazer da aula de
Cartografia não somente uma atividade pedagógica fundamental, mas
também uma aula alegre.”

A linguagem visual constitui um sistema de percepção espacial (três variáveis:

os dois eixos do plano, x e y, e o que está representado neste plano, z) e atemporal (tudo

é visto instantaneamente). São três os modos de representação da informação ou

implantação no plano: ponto, linha e área. Na construção de uma representação gráfica,

então, é preciso primeiramente definir as características. CARDOSO (1984) afirma que:

“os elementos que constituem o componente, ou os componentes,
podem ser diferentes entre si, ou podem estar unidos por uma relação de
ordem, ou podem exprimir quantidades; isto permite distinguir três níveis de
organização: o nível diferencial, o nível ordenado, o nível quantitativo.”

As variáveis visuais

Definido o nível de organização dos componentes (se quantitativo, ordenado ou

seletivo) resta saber quais variáveis serão mais adequadas à sua representação do ponto

de vista da transmissão correta da informação. A tabela 02 apresenta um resumo dos

componentes e sua organização em relação às variáveis visuais.

TABELA 2 – As variáveis visuais

: Fonte

Fonte: MARTINELLI, 1990.
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A variação de tamanho transmite a idéia de quantidade. A variação de

intensidade (valor) é ineficaz para a representação de quantidades e transmite acima de

tudo uma noção de ordem. Tamanho e intensidade são as de mais ampla aplicação.

A variação de grão ou granulação tem melhor aplicação na implantação zonal.

Pode ser ordenada e associativa. Mas acima de tudo transcreve diferenças. A variação

de cor oferece vantagens e desvantagens. É somente diferencial e muito seletiva.

A variação de orientação e a variação de forma são mais eficientes na

implantação pontual para transcrever componentes diferenciais. Entretanto, na

utilização da variável forma deve-se atentar para a utilização de formas bem

diferenciadas para auxiliar na legibilidade da informação e evitar a associação indevida

de elementos diferentes.

MARTINELI (s/d) aponta que somente o uso correto da linguagem cartográfica

não é o bastante, sendo também necessária “uma coerente organização da legenda”.

Segundo o autor a legenda “constitui a porta de entrada para se ingressar no âmago do

conteúdo do mapa de forma completa”. Acrescenta ainda que “é a forma como se

estrutura a legenda que vai dirigir o entendimento do conteúdo do mapa”.

Sendo assim, é notória a importância da Semiologia Gráfica na representação,

pois a inobservância das propriedades básicas da transcrição das relações entre os

objetos e suas características pode mascarar o caráter original da informação.

6.3 DIGITALIZAÇÃO DOS MAPAS

Utilizando o software Microstation 95, iniciou-se a digitalização dos mapas a

partir da scanerização das cartas topográficas, folha Araçuaí SE-23-X-B-VI e a folha

SE-23-X-B-III, ambas em escala 1:100.000, que continha a área do município de

Virgem da Lapa. Digitalizou-se os limites do município, hidrografia, curvas de nível e a

localização das comunidades. O software utilizado (Microstation 95 da Bentley System)

é um CAD (Computer Aided Design – Projeto auxiliado por computador) de bom
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desempenho cartográfico, que apresenta vários recursos em termos de ferramentas de

desenho.

6.4 CONFECÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS

Com o aplicativo Geopak Geoterrain do software Microstation 95, procedeu-se à

modelagem digital e à produção de mapas temáticos de declividade e hipsometria. O

Geoterrain é um aplicativo de modelagem que tem recursos de SIG e disponibiliza

funções de mapeamento de informações derivadas do MDT.
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7.ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A partir da digitalização do mapa topográfico foram confeccionados os seguintes

mapas: localização de Virgem da Lapa em diferentes contextos (figura 8), Município de

Virgem da Lapa, contendo limite, principais rios, estradas e sede (figura 9), Hidrografia

do Município (figura 10). Das curvas de nível (Figura 11), elaborou-se o modelo digital

de terreno do município (figura 12). A modelagem deu origem aos mapas hipsométrico

(figuras 13.1 e 13.2) e de declividade (figura 14.1 e 14.2).

Figura 8 - Localização de Virgem da Lapa em diferentes escalas

No Atlas Escolar de Virgem da Lapa, esse mapa faz parte da prancha

Localização do Município. Permite visualizar as diferentes escalas em que o município

está inserido: escalas regionais, estaduais, nacionais.
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Figura 9 - Município de Virgem da Lapa

Este mapa integra a prancha inicial do Atlas Escolar denominada Minha

moradia, meu município.  É o primeiro contato que o aluno tem com a representação

gráfica de seu município. Contém o limite municipal, os cursos d’água principais e as

rodovias de acesso. Serve como base para outras pranchas pois o aluno, se necessário,

retorna a essa prancha para identificar os principais cursos d’água.
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Figura 10 - Hidrografia do Município

Esse mapa integra a prancha denominada Água no município, que contém

atividades de observar, escrever, identificar, entre outras, relacionadas à questão

hidrográfica. Ao lado do mapa apresenta-se uma figura do ciclo da água na natureza e

também algumas atividades que objetivam a compreensão de bacia como o conjunto

dos cursos d’água, córregos, ribeirões e rios.
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Figura 11 – Curvas de nível digitalizadas

Esta mapa de relevo (curvas de nível) foi a base para a confecção do modelo

digital de terreno, mapa hipsométrico e declividades, arquivos 3D no Software

Microstation.

Limite

Rios

Curvas de
Nível
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Figura 12 - Modelo digital de terreno de Virgem da Lapa

O modelo digital de terreno foi realizado considerando-se que é uma técnica

potencialmente aplicável ao ensino na medida em que permite ao aluno visualizar o

relevo, o que não ocorre com a representação em curvas de nível. A interpretação da sob

forma de curvas de nível requer determinado conhecimento e percepção que os alunos

do nível primário não detém. As cenas 3D criadas com o modelo podem ser convertidas

em formato VMRL (Virtual Modeling Language) e serem editadas na World Wide Web

entre outras aplicações.

Os modelos digitais de terreno são úteis ainda para estudos onde o relevo é parte

integrante como estudos de uso e ocupação do solo, Meteorologia e Climatologia,

Pedologia, Geomorfologia, Hidrologia.

N
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Pesquisas em torno da leitura e compreensão de mapas topográficos têm

constatado que existem problemas em relação à interpretação das formas de relevo por

parte das crianças. FILIPPAKOPOULOU et al (1998) em seu estudo “A study of

children´s perception of cartographic landform representation” concluiu que a extração

de informações hipsométricas aumenta com a idade, mas depende do método de

representação do relevo utilizado. O mapa hipsométrico foi elaborado duas vezes.

 O primeiro mapa hipsométrico (figura 13.1) elaborado seguia o espaçamento

das curvas de nível (50 metros).

Figura 13.1 - Mapa hipsométrico inicial do Município de Virgem da Lapa
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A adoção desse espaçamento resultou em um grande número de faixas que, por

conseguinte, levou à necessidade de grande variação de tonalidade da mesma cor. Na

impossibilidade de representar por tons, (os tons são próximos e se misturam no

momento da impressão) optou-se por representar utilizando diferentes cores. Esta

solução mostrou-se inadequada pois faixas de altimetria são um tema ordenado e a

variável cor não é indicada para tal representação, pois cor transmite uma relação de

diferença e não de ordem. Foi elaborado um nova mapa (Figura 13.2) com quatro faixas

e consequentemente 4 tonalidades permitindo precisão na transmissão da informação.

Figura 13.2 - Mapa hipsométrico final do Município de Virgem da Lapa

de 300 a 400 mde 300 a 450 m
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de 600 a 750 m
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 O mapa de declividades também foi elaborado duas vezes. O primeiro mapa

(Figura 14.1) não utilizou as faixas de declividades indicadas pela Lei Federal 6766 de

1979. Essa lei de parcelamento do solo urbano aponta as faixas de declividades e o

potencial de risco de ocupação.

Figura 14.1 – Mapa de declividades inicial do Município de Virgem da Lapa
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Foi elaborado um segundo mapa, que é apresentado a seguir (Figura 14.2).

     Figura 14.2 - Mapa de declividades final do Município de Virgem da Lapa

No mapa acima são apresentadas as declividades conforme a lei citada. A maior

parte do relevo do município de Virgem da Lapa varia de plano a pouco ondulado com

declividades de 0 a 15%, indicado pela cor amarela. Trata-se de um relevo caracterizado

por chapadas. As faixas escuras são pequenas o que representa que a maior parte do

relevo pode ser ocupada sem risco.
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8.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho constitui-se numa abordagem das possibilidades do

geoprocessamento na produção de material didático. A utilização do CAD (Computer

Aided Design – Projeto auxiliado por computador) serviu para apontar as

potencialidades do SIG´s e o avanço que estes podem imprimir no desenvolvimento da

cartografia escolar.

Constata-se, também que o uso do geoprocessamento na produção dos mapas

agiliza o processo, permitindo, inclusive, simulações de situações relacionadas ao

espaço, em constante modificação. O material produzido, por estar em formato digital,

pode ser editado em formato HTML para inclusão em um Atlas eletrônico.

É possível apontar, ainda, outras vantagens da utilização de ferramentas de

geoprocessamento:

- a existência de diversas camadas ou níveis de informação que permitem

guardar num mesmo arquivo aspectos diferenciados do espaço

representado;

- a diversidade de cores, estilos de linhas, espessuras e símbolos que

enriquecem o produto e agilizam o trabalho;

- a etapa de edição e finalização do produto, que é otimizada devido à

facilidade de mudanças e adaptações nos mapas.

- a facilidade oferecida no processo de atualização das informações

mapeadas.

Como limitações deste trabalho aponta-se o fato de não ter sido realizado o

cruzamento de informações que, com o uso dos recursos do SIG seria feito

automaticamente. Outra questão que deve ser ressaltada é sobre a necessidade de uma

análise da percepção dos alunos acerca do material produzido. Os testes do material em

sala de aula são imprescindíveis para a adequação do mesmo aos objetivos do ensino. É

preciso analisar se os novos recursos como modelo digital de terreno, mapa

hipsométrico e de declividades representam ou não um ganho no processo de ensino dos

aspectos físicos do relevo em Geografia.
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